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Para kthimit

I/e kthyeri duhet të:
✓ kërkojë dokumentat nga autoritetet

gjermane, të cilat mund t’i nevojiten më
vonë:

Duhen patjetër: Çertifikatat e lindjes për
fëmijët e lindur në Gjermani (pa to mund
të paraqiten probleme serioze më rastin
e kthimit ose gjatë procedurës së
regjistrimit); diplomat e shkollës dhe
çertifikatat e kurseve apo trainimeve të
ndjekura.
rekomandohen: Letër rekomandimi nga
punëdhënësit, patenta e shoferit e BE,
vërtetimi i përfshirjes në çfarëdo biznesi,
shoqatë kulturore apo sportive është i
rëndësisë së lartë.

✓ Të përgatitet më informata lidhur me
arritjen në aeroport dhe udhëtimin e
mëtejmë. Nuk ka asnjë pjesë të paarritshme
të vendit përveç disa zonave gjate sezonës
së dimrit, zona keto që karakterizohen me
reshje të shumta të borës.

✓ Vaksinimi (sidomos fëmijet).
✓ Gjetja e strehimit te përkohëshem:

Menjëherë pas kthimit, të kthyerit
shpeshherë nuk kanë ku të shkojnë. Është i
mundur strehimi deri në shtatë ditë në
qendrat e pranimit, të udhëhequra dhe të
financuara nga qeveria.

I. Lista verifikuese për kthimin vullnetar

Pas Kthimit

I/e kthyeri duhet të
✓ regjistrohet tek autoritetet përkatëse

regjistrimi i parë: me rastin e kthimit,
regjistrim ky që bëhet nga departamenti i
Riintegrimit i Ministrisë së Punëve të
Brendshme, menjëherë pas kalimit të
kontrollës kufitare në aeroport apo
pikëkalimet kufitare tokësore.
Regjistrimi në Zyren e Administratës së
Çështjeve Civile, në mënyrë që të
aplikojë për letërnjoftimi dhe të
regjistrohet në librat civilë të Kosovës
(nëse nuk është bërë më heret).

✓ Pas marrjes së letërnjoftimit, duhet të
vizitohet qendra e punësimit.

✓ aplikojë për mirëqenie. Zyrat e ndihmës
sociale, janë të themeluara në të gjitha
qytetet e vendit. Kriteret për përfitim nga
ndihma sociale janë strikte dhe vetëm
personat në nevojë ekstreme do të mund
të përkrahen.

✓ kontaktojë shërbimet që ndihmojë në
hulumtimin për punë dhe strehim. Zyrat e
punësimit gjenden në të gjitha qytetet e
Kosovës dhe të kthyerit duhet t’i vizitojnë
ato me qëllim të regjistrohen si
punëkërkues.

✓ Aplikojë për kujdes ndaj fëmijës, shkollë apo
institucione të tjera arsimore.
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1. Informata të përgjithëshme

Sistemi i kujdesit shendetësor në Kosovë është i
organizuar në tre nivele: parësor, dytësor dhe
tretësor. Kujdesi parësor shëndetësor ofrohet
në qendrat Kryesore të Mjekësisë Familjare, që
operojnë në mbi 30 komuna të Kosovës, por me
mundësi kufizuara diagnostike. Qendrat e
Mjekësisë Familjare dhe ambulancat e
shërbimeve shëndetësore, ofrojnë shërbimet e
kujdesit parësor themelor. Shërbimet dytësore
të kujdesit shëndetësor ofrohen në gjashtë
spitale regjionale, të lokalizuar në qytetet
kryesore të Kosovës. Të gjithë spitalet janë
operacionalë, por mundësitë laboratorike dhe
departamentet për rentgen janë të kufizuara.
Secili nga spitalet regjionale kanë nga 450-550
shtretër. Kujdesi tretësor shëndetësor bëhet në
Qendrën Klinike Univerzitare, që gjendet në
Prishtinë dhe ka në dispozicion 2,500 shtretër.

Programi i vaksinimit në Kosovë:
Pas lindjes: vaksinat kundër BCG dhe Hepatitit
B duhet të injektohen të parat, përderisa
vaksinat e DTP, Poliomielitit, Hepatitit B dhe Hib
1 duhet të injektohen gjatë muajit të dytë të
jetës së fëmijës.
Në muajin e tretë të jetës, fëmija merr vaksinat
kundër DTP, Poliomielitit dhe Hib 2 për të
vazhduar më vaksinat kundër DTP, poliomielitit,
Hepatitit B dhe Hib 3 në muajin e katërtë të
jetës. Cikli kompletohet me vaksinimin MMR, i
cili bëhet në mes të muajit të 12-të dhe 18-të të
jetës.
Fazat tjeter: Në moshën 6-7 vjeçare, merret
vaksina kundër DT, Poliomielitit dhe MMR
përmes gojës. Procesi përfundon në mes të
moshës 12-18 vjeçare, kur fëmijët/tinejxherët
marrin vaksinat kundër Poliomielitit, DTP dhe
TT (Tetanusit). Nëse ky cikël nuk është
kompletuar, vaksinimi duhet të vazhdohet aty ku
është ndërprerë paraprakisht.

Benefitet:
Kosova akoma nuk ka sistem të sigurimeve
shendetsore, por ne vend të kësaj ka ngritur
systemin e lirimit nga pagesat.
Pacientet që i përkasin kategorive të liruara nga
pagesat, me rasitin e vizitave mjeksore në
institucionet publike paguajn një shume
simbolike në emër të participimit, përderisa nuk
kanë nevojë për sherbime të specializuara.

Kompanitë private ofrojnë gjithashtu sigurime
shendetsore por, që janë të shtrenjta dhe të
pakapëshme për shumicë e popullsisë

Shpenzimet:
Varësisht nga lloji i shërbimit dhe sektori që
ofron atë, ashtu janë edhe shpenzimet.
Participimi për shërbimet bazike në sektorin
primarë, nese nuk është ndonjë kategori e liruar
nga pagesa, është një Euro, por në shumicen e
rasteve ilaqet duhet të blehen nga pacientet
sepse spitalet shpesh ballafaqohen me mungesa
në furnizim.
Ndersa në nivelin sekondar dhe terciar të
shendetsisë varet nga lloji i sherbimit qe
pranohet, nuk ka ndonjë çmimore të
përgjithëshme.

2.Trajtimet mjeksore dhe ilaqet

Qendrat mjeksore dhe Doktoret:
QKUK (Qendra Klinike Univerzitare) është
institucioni kryesor publik shëndetësor, gjendet
në Prishtinë. Ajo është ombrellë e 15 klinkave
që operojnë nën mbikëyrjen e saj. Këto janë
klinikat e QKU: Njësia e anesteziologjisë dhe e
kujdesit intenziv, klinika e sëmundjeve të
lëkurës dhe sëmundjeve seksualisht të
transmetueshme, Qendra e kujdesit emergjent,
Klinika e gjinekologjisë dhe obstetrikës, e
neurologjisë, e neurokirurgjisë, e ortopedisë, e
pediatrisë, e kirurgjisë pediatrike, e psikiatrisë, e
mushkërive, e kirurgjisë, e urologjisë, barnatorja
kryesore, instituti kombëtar i shëndetit public.
Sektori i konsoliduar shëndetësor privat mbulon
shumë fusha shëndetësore: shërbimet janë të
kualitetit më të lartë se, por çmimet nuk janë të
përballueshme për popullësinë e gjërë. Klinikat
më të njohura në vend janë: Spitali Amerikan,
Klinika Aloka, Bahceci, Euromed dhe Rezonanca.
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II. Kujdesi Shëndetësor (1/2)
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II. Kujdesi Shëndetësor (2/2)

Sistemi Shëndetësor: Qasja per te kthyerit

Kriteret pet të përfituar:
Sherbimet shendetsore ne sektorin public janë pa pagesë për disa kategori të caktuara të njerëzve, e
në këtë kategori bëjnë pjesë edhe të kthyerit. Keto kategori janë:
• përfituesit e ndihmes sociale
• veteranet e luftes
• nënat vetëushqyese
• fëmijet e pashoqëruar
• të papunët
• pjestarët e margjinalizuar të pakicave
• Fëmijet
Departmenti i Riintegrimit i assiston të kthyerit përmes ndermjetësimit dhe referimit tek sherbimet
shendetsore publike, edhe pse të kthyerit kanë qasje të mirë në keto shërbime. Ky department nuk ka
bugjet të dedikuar për keto sherbime dhe ai plotësisht mbështet tek ky sistem shëndetësor. Në
mënyrë që ti qasen ketij sistemi, pacientet fillimisht duhet të vizitojn Qendren Kryesore të Mjekësisë
Familjare, e në rast se kërkohen sherbime të specializuara shendetsore duhet të sigurohet Udhëzimi
nga Mjeku i përgjithëshem.

Procedurat e regjistrimit :
Të kthyerit, njejtë sikur duhet ti takojnë ndonjërit nga këto grupe që janë të liruara nga pagesat në
menyrë që ti marrin këto sherbime. Nuk ka nevoje për ndonjë regjistrim përveq paraqitjes së
dokumentit që deshmon lirimin nga pagesa.

Doumentet e nevojshme:
• Dëshmia e papunësisë
• Dëshmia e ndihmës sociale
• Ndonjë dokument tjetër që dëshmon lirimin nga pagesa

Kur merren sherbimet mjeksore nga sektori public shendetsor atëherë pacientet duhet të tregojnë
dokumentin përkatës më të cilin vertetojnë që janë pjesë e kategorive të liruara nga pagesa, p.sh.
deshminë e papunësisë, dokumentin e asistences sociale ose ndonjë document tjeter relevant.

Procedurat e pranimit:
Pacientet vizitojne institucionin e nivelit
parësor, Qendrën Kryesore të Mjekësisë
Familjare. Nëse ka nevojë për përcjellje të
mëtejme të gjendjes, duhet të vizitohen spitalet
regjionale në regjionet kryesore të Kosovës.
Nëse shërbimet e nevojshme nuk janë të
disponueshme në nivelin dytësor të sistemit
shëndetësor, atëherë pacientët udhezohen për
trajtim në nivelin e tretë, në QKU në Prishtinë.

Disponueshmëria dhe çmimet e barërave :
Barërat esenciale do të duhej të jenë të
disponueshme, pa pagesë, në të gjitha qendrat e
shërbimit publik shëndetësor, por shpeshherë
ato mungojnë dhe nuk janë në dispozicion në
klinikat publike. Barnatoret private kanë
mundësi t’i importojnë barërat e nevojshme,
por ato zakonisht janë të shtrenjta, ndërsa
furnizimi mund të jetë i pasigurt. Ekziston
mundësia e importimit të barërave nga
regjionet/shtetet fqinje dhe më gjerë.



I. Informata të përgjithëshme

Vitet e fundit, Kosova vazhdimisht ka shenuar
norma të larta të rritjes ekonomike në krahasim
me fqinjët e saj të Evropës Juglindore (Banka
Botërore 2019). Sidoqoftë, kjo ende nuk është
përkthyer në një proces të qëndrueshëm të
krijimit të vendeve të punës. Faktorë jo të
favorshëm (të cilët deri vonë kanë mbetur të pa
adresuar) janë mbështetja tek remitancat si
nxitës i konsumit shtëpiak, emigrim në shkallë të
gjerë (ikja e trurit), investime të ulëta direkte të
huaja,. Sipas të dhënave më të fundit të
publikuara nga Organizata Ndërkombëtare e
Punës (2016), shkalla e papunësisë në Kosovë
është ndër më të lartat e rajonit (27.5%). Gratë
kanë një shkallë të konsiderueshme më të ulët
të pjesëmarrjes në punë sesa burrat (gratë:
16.3%; burrat: 51.8%). Papunësia e të rinjve (të
moshës 15 deri në 24 përfshirëse) arrin 52.4%.

Sipas zyrës kombëtare të statistikave (Agjencia e
Statistikave të Kosovës / KAS 2018), sektorët
më të rëndësishëm të punësimit në Kosovë janë
tregtia (17%), arsimi (11.9%) dhe prodhimi
(10.3%). Megjithëse nuk është pjesë e bashkimit
monetar evropian, monedha zyrtare e Kosovës
është euro (€). Të ardhurat mesatare janë midis
400-500 EUR në muaj për kokë banori, ndërsa
paga minimale është 200 EUR në muaj për kokë
banori.

2. Ndihma për të gjetur punësim

Në Kosovë nuk ka ndonjë skemë përkrahje për
personat e papunë. Vendet e lira të punës
publikohen në web faqe dhe media, por edhe
fizikisht në kende te informimit të institucionit
që punblikon konkursin. Ndersa në sektorin
privat përdoren më shumë kanalet jo formale,
Sektori privat akoma nuk është aq i zhvilluar. Më
poshtë janë paraqitur portalet kryesore të
punësimit:
• www.appk.org
• www.ofertapune.com
• www.portalpune.com
• www.shkabaj.net
• www.gjirafa.com
• www.kosovajob.com
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III. Tregu i punës dhe punësimi (1/2)

3.Asistenca e Papunësisë

Informata të përgjithëshme mbi asistencen e
papunësisë në sektorin public dhe privat:
Nuk ka system të përkrahjës së të papunëve
dhe nuk vërehet ndonjë tentim në këtë drejtim.
E vetmja asistence në këtë drejtim është ndihma
në gjetjen e vendëve të punës, masë kjo
kryesisht e përkrkahur nga agjensione
nderkombetare në bashkëpunim më Qëndrat e
Punësimit të Minsitrisë së Punës. Këto janë
iniciativa që kanë për qëllim nxitjen e punësimit
tek të rinjët, të të kthyerit dhe kategoritë tjera
përmes skemave të përkrahjes në pagë dhe
trajnim në punë.
Momentalisht Qëndrat e Punësimit së bashku
më UNDP po përkrahë punësimin me skemat e
asistences në rrogë dhe trajnim në punë ndersa
më GIZ-in Gjerman po përkrahë punësimin e të
rinjëve

Përfitimet dhe shpenzimet:
Punëlerkuesit, përmes ketyre projekteve marrin
përkrahje në pagë për një vit të tëre në Shumen
prej 150 EUR dhe gjashtë muaj për trajnim në
punë po ashtu në Shumen prej 150 EUR.

4. Mundësitë për arsim të mëtejmë
dhe trainimet profesionale.

Trainimet në QAP u ofrohen: personave të
papunë dhe punëkërkuesve të regjistruar, përfshi
grupet etnike minoritare dhe grupet e cenuara.
Trainimet e disponueshme profesionale:
kontabilitet, saldim, parukeri, elektricist,
kompjuterë, hidraulikë, ndërtimtari, zdrukthtari,
rrobaqepësi etj.
Vendndodhja e QTP: Prishtinë, Mitrovicë,
Dolane, Pejë, Gjakovë, Prizren, Ferizaj dhe Gjilan.
Dy Qendra të Kompetencës gjenden në
Skenderaj dhe Malishevë, për Ndërtimtari te
ulët dhe të lartë,Tregti,Administratë dhe Tregti.

http://www.appk.org/
http://www.ofertapune.com/
http://www.portalpune.com/
http://www.shkabaj.net/
http://www.gjirafa.com/
http://www.kosovajob.com/
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III. Tregu i Punes dhe Punesimi (2/2)

Asistenca e papunësisë: Qasja për të Kthyerit

Kriteret për përfitim:
Siq kemi cekur, në vend nuk ka ndonjë system të asistencës së papunësisë, por janë të themeluara
mekanizmat e gjetjes së vendeve të punës përmes Agjensinit të punësimt dhe Zyrave të këtij agjension
të themeluara në çdo qytet të Kosovës. Nuk ka ndonjë kompensim material për papunësinë.

Procedurat e regjistrimit:
Procedurat e regjistrmiit si i/e papunë në zyrat e punësimit janë të thjeshta dhe nuk marrin shume
kohë. I/e kthyeri thjseshtë duhet ta vizitojnë Zyren respective të Punësimt dhe të kerkojnë të
regjistrohen si të papunë. Aty i nënshtorhen intervistes ku behet vlerësimi i bekgraundit professional
dhe më pasë aplikuesi futet në sistemin e menagjimit të punësimt (SIMP).

Dokumentet e kerkuara:
Aplikuesit duhet të sjellin diplomat dhe certifikatat. Është shumë më rëndësi që të kthyerit të
tregojnë diplomat, certifikatat, letrat e rekomandimit ose ndonjë dokumnet tjetër që e kanë
fituar në Gjermani. Pundhënësit vendas e vlersojnë shumë përvojen nga Gjermani dhe ky profil
i puntorve është mjaft i kerkuar.

Credit: IOM / 2017
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Strehimi:  Qasja për të kthyerit/grupet e cenueshme

A ka strehimore ku te kthyerit do të qendronin përkohësishtë menjeherë pas kthimit?
Qeveria ka themeluar strehimore që i dedikohet qendrimit të përkohëshem të të kthyerve, ku
qendrimi maksimal është shtatë (7) ditë. Përtej ketij afati, qendirmi duhet të aprovohet nga instancat
më të larta nga Departmenti i Riintegrimit dhe vetem në rrethana ku qendrimi është i domosdoshem.

A ka strehimore qeveritare? 
Përveq strehimores së cekur më lartë, nuk ka tjeter strehiore të dedikuar për të kthyerit. 
Departamenti i Riintegrimit ofron strehim për të kthyerit përmes qiramarrjes së banesave private. 
Nuk ka shtëpi të përbashkëta apo siç quhen ne Gjermani “Haim”.

A ka mundesi banimi/sterhimi për viktimat e trafikimit, viktimat e dhunës familjare, nënave
vetushqyese etj,?
Ekzistojnë strehimore për grate viktima të dhunës familjare dhe trafikimit dhe atë ne sektorin privat
dhe public. Viktimat më rrezikueshmeri të ulët strehohen në strehimore private deri në kohen e 
tejkalimit të probelmit, kurse në strehimoren shtetrore vendosen viktimat që vlersohen në rrezik të
lartë.  Në të dy sektoret ka mungesa financiare dhe të kapaciteteve, sidomos sektori privat i cili në
masë të madhe varet nga donatorët.  Që viktima të ketë qaje në programet e mbrojtjes duhet të
rekomandohet nga policia. 

IV. Strehimi

1. Informata të përgjithëshme

Apartmentet nëpër qytet janë të disponueshme,
por kërkesa për to mbetet e lartë kryesisht për
shkak të livizjeve migruese të popullësisë ruralë.
Kjo kërkesë I mbanë çmime ë qiras te larta. Kur
bëhet fjalë për qirat nëper fshatra, atëherë ato
janë shuë të rralla për të mos thënë
inekzistente. Qiratë mesatare mujore në
Prishtinë janë:
• Studio/banesë: 150-200 EUR;
• banesë me një dhomë fjetje: 200-250 EUR;
• banesë me dy dhoma fjetje: 250-350 EUR;
• banesë me tri dhoma fjetje: 300-500 EUR.

Qiratë në qytetet tjera të Kosovës (p.sh. Pejë,
Mitrovicë, Ferizaj) janë afërsisht 50-80 EUR më
lirë se në Prishtinë. Çmimi për Kë rrymë
elektrike është 0.060 EUR, ndërkaq çmimi për 1
m³ ujë për amvisëri është 0.43 EUR për vitin
2018.

Strehimoret për të kthyerit/strehimi social
Nuk ekzistojnë objekte specifike për strehimin
e të kthyerve, përveç qendrës së pranimit të
refugjatëve, ku strehohen azilkërkuesit në
Kosovë. Të kthyerit kryesisht vendosen në
banesa të marrra me qira, për një kohë
maksimale prej një viti.

2. Mënyra/ndihma në gjetjen e banimit

Apartamentet mund të gjenden përmes
agjencive imobiliare nëpër tërë vendin apo
përmes hulumtimit vetanak. Brenda qytetit në
Prishtinë, çmimi i blerjes së 1 m² të
apartamentit apo shtëpisë është mes 700 e 800
EUR, derisa çmimet në qytetet tjera janë më të
ulëta, mes 500 e 600 EUR.

Web faqet kryesore:
• www.kosova-immobilien.com
• http://kosova-estate.com
• www.prona.net
• http://www.merrjep.com
• http://www.peshkuiarte.com

3. Grantet sociale për strehim

Qendrat për punë sociale janë ofruesit kryesorë
të granteve për strehim social, përveç
përkrahjes së herë-pas-hershme që ofrojnë disa
OJQ. Megjithatë, këto qendra ndihmojnë vetëm
ata persona, të cilët janë shfrytëzues të
ndihmave nga skemat sociale dhe në raste të
veçanta, ata të cilët kanë qenë të prekur nga
fatkeqësitë natyrore si: zjarri, termetet,
vërrshimet, etj.

http://www.kosova-immobilien.com/
http://kosova-estate.com/
http://www.prona.net/
http://www.merrjep.com/
http://www.peshkuiarte.com/


1. Informata të përgjithëshme

Për të marrë ndihmë sociale, aplikantët duhet të
paraqiten në Qendrat për punë sociale dhe të
informohen nëse i përmbushin kriteret të
përcaktuara nga Ministria e Punës dhe
Mirëqenies Sociale.

Shuma e përfitimit:
Shuma e dhënë në emet të ndihmës sociale
mund të përdoret për nevoja të përgjithëshme
pasi që jepet në formë cash-i. Por, kjo është
limiti i epërm dhe nuk tejkalohet edhe nese
neovjat janë më të mëdha.

Përfitimet:
Personi duhet të paraqitet në qendrën më të
afërt të qendrës për sociale për informata të
mëtejme dhe paraqitjen e dokumentave. Shuma
më e lartë e ndihmës për prindërit e vetëm
është 90 EUR në muaj dhe është e vetmja
ndihmë. Skema sociale është jo-fleksibile,
kështuqë asnjë formë tjetër e ndihmës (p.sh.
ndihmë për fëmijë) nuk është e disponueshme.
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V. Mirëqenja sociale (1/3)

Kriteret pët përfitim:
• Kategoria e parë: personat mbi moshën 18

vjeçare, me paaftësi të përhershme dhe të
paaftë për punë; personat mbi moshën 65
vjeçare; kujdestarët e përhershëm për
personat me paaftësi dhe mbi moshën 65
vjeçare; personat deri në moshën 14
vjeçare; personat mes moshës 15 dhe 18
vjeçare, në shkollim të rregullt; dhe
prindërit e vetëm, me së paku një fëmijë
nën moshën 15 vjeçare;

• Kategoria e dytë: Familjet me një person të
aftë për punë dhe së paku një fëmijë nën
moshën pesë (5) vjeçare, apo në
përkujdesje të përhershme të një fëmije
jetim nën moshën 15 vjeçare.

Të njejtat kushte vlejnë edhe për të kthyerit.

Procedura regjistrimit për sigurim social/sigurim
Qendrat gjenden në çfo komunë të Kosovës.
Aplikantët duhet të paraqesin dokumentin e
papunësisë i cili lëshohet nga zyrat e punësimit
në komunën përkatëse.

Credit: IOM / 2017



Shkalla e dytë fillon nga 80-250 EUR dhe
taksohet me 5% ndersa në shkallen e tretë që
fillon prej 540 EUR dhe me lartë taksohet më
10%. Kjo nënkupton që punëtori duhet të
paguaj 5% sikurse edhe punëdhënësi që paguan
5 %, repsektivisht 10&% në emer të fondit
pensional.

Përfitimet:

Janë tri kategori të pensioneve:
• Pensoni bazë ose pensioni i moshës në

shumë prej 75 EUR
• Pensioni i përvojës së punës në Shumen

prej 120 EUR dhe,
• Pensioni I bazuar në kontibute, përvojë

punë dhe shkollim që ndahet në këto
grupe.:
• E para është 158 EUR;
• Grupi i dytë (shkolla e fillore) është

172 EUR;
• Grupi i tretë (shkolla e mesme)

është 186 EUR;
• Grupi i katërt (diplome fakulteti)

është 230 EUR

V. Mirëqenja sociale (2/3)

Dokumentet e kerkuar:
Letërnjoftimi i Kosovës, çertifikatat e lindjes së
të gjithë anëtarëve të familjes, çertifikata e
vdekjes/shkurorëzimit dhe deklarata e
bashkësisë familjare

2. Sistem pensional

Fondi publik i sigurimit pensional: 10% e të
ardhurave bruto të punëtorëve duhet të
paguhen në këtë fond, 5% nga punëdhënësi dhe
5% nga punëtori. 
Pensioni bazë (apo i pleqërisë) është një nga
format e detyrueshme të pensionit dhe i ipet
secilit shtetas të përhershëm të Kosovës mbi
moshën 65 vjeçare, pa kurrfarë kushtesh të
tjera. Skema mujore e pensionit bazë është 75
EUR. Baza e skemës së pensioneve për
pensionistët kontributdhënës është 158 EUR.
Shpenzimet mjekësore duhet të mbulohen
personalisht. Ekzistojnë edhe pensionet
invalidore

Kontributet:
Janë tri shkallë të pagesave për kontribuesit
pensional. E para është 0-80 EUR dhe taksohet
me 0 EUR.

Sistem pensional: Qasja pët të kthyerit

Kriteret për përfitim:
Secili shtetas i Kosovës ka të drejtë t’i qaset fondit bazë pensional të Kosovës, përderisa skemës së
pensionit kontributdhënës mund t’i qasen vetëm personat që kanë punuar dhe kanë kontribuar në
fondin pensional.

Procedurat e regjistrimit:
Aplikantet duhet të vizitojnë Qendrat për Punë Sociale dhë ta kontaktojnë përsonin përgjegjës. Ata
duhet të sjellin më vete dokumentet relevante siq janë kopja e leternjoftimit, llogaria bankare etj. Sapo
të dërgohet llogari bankare aplikanti e pranon pensionin në të njejtën.

Dokumentet e nevojëshme:
• Skema e pensionit bazë: u ipet të gjithe shtetasve të Kosovës pa marrë parasyshë a kan punuar

apo jo dhe që kan arritur moshën 65 vjeç, ne pajtim më dispozitat mbi pensionet. Shuma mujore
e kesaj skeme pensionale është 75 €.  Leternjoftimi i Kosovës është kriter për të aplikuar. 

• Skema e pensionit kontributdhënës: letërnjoftimi, çertifikata ose diploma e nivelit arsimor dhe 
çertifikata e lindjes. 

• Pensioni invalidor: letërnjoftimi i Republikës së Kosovës, të jenë të moshës legalë dhe të sjellin
dëshminë e komisionit mjeksor mbi paaftësinë.
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3. Grupet e cenueshme

Kategoritë e njohura sipas ligjit në fuqi: nënat
vetushqyese, fëmijët e mitur dhe të pashoqëruar,
viktimat e trafikimit, personat e paaftë. Qasja në
shërbime sociale është shumë e kufizuar dhe
vlerësimi është shumë strikt, përmes kritereve
mjaft të vështira të fitimit të së drejtës, si
rezultat i burimeve të kufizuara financiare të
qeverisë.

Qendrat për punë sociale janë kontribuesit
kryesorë për mirëqenien e grupeve të
cenueshme. Disa OJQ dhe organizata
ndërkombëtare bëjnë përkrahjen e grupeve të
cenueshme të caktuara, si për shembull viktimat
e trafikimit dhe fëmijët e mitur dhe të
pashoqëruar.
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V. Mirëqenja sociale (3/3)

Credit: IOM / 2017



1. Informata të përgjithëshme

General information regarding the system
• Arsimi i detyrueshëm: mosha 6 deri 11

vjeçare (klasat 6-11)
• Pas përfundimit të shkollës së mesme,

nxënësit duhet të hyjnë në testin kombëtar.
• Studimet janë të disponueshme në nivelin

Bachelor, Master dhe PhD. Studentët mund të
zgjedhin studimet me kohë të plotë apo të
shkurtuar. Univerziteti i Prishtinës (UP) është
i vetmi univerzitet publik në Kosovë.

Niveli i edukimit Mosha

Kujdesi ditor 0,5 – 3

Qerdhja 3 – 6

Niveli primar

Shkolla fillore 6 – 10

Niveli secondar

Shkolla e mesme 10 – 15

Shkolla e mesme, Qendrat e zanateve 15 – 19

Edukimi i lartë

Kolegjet, Univeriteti, Shkollat 

profesionale

nga 19
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2. Shpenzimet, kreditë dhe bursat

Shkollimi fillor the i mesëm në Kosovë janëf
falas. Deri në klasen e pestë qeveria furnizon
nxënesit më libra.
Institucione të ndryshme ofrojnë bursa të
ndryshme, më të njohurit janë Ministria e
Arsimit, Komunat, Ambasadat në Kosovë,
organizatat nderkombetare dhe sektori privat,
p.sh. Golden Eagle. Shuma dhe kriteret varen
nga dhuruesi por, në të gjitha rastet aplikuesi
duhet të prezantoj deshiminë e regjistrimit në
fakultet, dëshminë e të qënit banor i Kosovës,
komunës përkatëse nese donator është komuna
ose ndonjë kriter tjeter specifik. Nese sursat e
Ministrisë apo Komunave janë në pyetje atëherë
duhet të aplikohet në Bordin e Ministrisë apo
Komunës.

3. Nostrifikimi i diplomave te huaja

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve (AKK)
është i autorizuar për njohjen e diplomave të
huaja. Që një diplomë të nostrifikohet aplikanti
duhet të paraqesë dokumnetet si në vijim:
dëshminë e pagesës prej 20 EUR, kopjen e
leternjoftimit, aplikacionin e AKK, Diplomen
Origjinale, dy kopje të verifikuara të
diplomave/certifikatave, perkthimin apostil të
diplomave dhe anekseve nese ka.

VI. Sistemi arsimor

Sistemi arsimor: Qasja dhe procedurat e Regjistrimit pwr tw kthyerit

Hapi parë për të regjistruar femijët në shkollë pasë kthimit është nostrifikimi i diplomave dhe
certifikatave. Pastaj prinderit vizitojnë shkollen më të afertë dhe fillojnë procedurat e regjistrimit.
Duhet të prezentohen diplomat, certifikatat dhe certifikata e lindjes, pastaj femijet i nënshtrohen një
testi bazik në bazë të cilit vendoset cilen klasë do ta ndjekin.

Procedurat janë të thjeshta dhe në shumicen e rasteve regjistrimi bëhët pa problem, është politikë
shtetrore që asnjë fëmijë mos të mbetet jashtë sistemit arsimor.



1. Programet e Ndihmes së
Reintegrimit

Qeveria e Kosovës ka buxhetuar fondin
riintegrues prej 3.5 milion EUR për të ndihmuar
të kthyerit e Kosovës. Përkrahja përfshin gjëra
ushqimore dhe jo-ushqimore, strehim, fiillimin e
biznesit dhe rinovim dhe rindërtim të shtëpisë.
Që nga viti i kaluar ndihmen e rentigrimit mund
ta përfitijnë vetëm ata qe kanë qendruar për një
kohë më të gjatë jashtë vendit, së paku një viti.
Për qështjet e punësimit dhe vetëpunësimit të
kthyerit duhët ti drejtohen Zyrave të Punësimt
ndersa për qështje sociale atëherë I drejtohen
Qëndrave për Punë Sociale.
Aplikacionet duhet të paraqiten në Zyrat
Komunale për Kthim (ZKK) të themeluara në
secilën komunë. Ndihma në fillim të biznesit
mund të arrijë shumën 3000 EUR, por jo me
para të gatshme.
Qendrat e punësimit dhe UNDP ndihmojnë të
kthyerit me subvencion të pagave.
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VII. Ndihma Konkrete per të Kthyerit

2. Përkrahja finanicare dhe
administrative

Përveq Qënrave për Punë Sociale, që janë
kontribuesit më të mëdhenjë, nik ka ndonjë
institute ose organzitë tjetër që ofron ndihmë
financiare.
Sa i përket ndihmës administrative, Organzita
CRP/K, e themeluar nga UNHCR bënë shumë
në ndihmë të të kthyerve. Një ndihme të veqant
e ofron për përsonat e zhvendosur.

3. Asistenca per themelimin e 
bizneseve

Intervenime të kufizuara dhe sporadike të
organziatave nderkombetare dhe shoqerisë
civile së bashku më kreditë bankare që janë
gjithmonë në dospozicion nuk ka ndonjë system
të ngritur në këtë rrafsh. GIZ-I Gjerman, UNDP,
USAID dhe ambasadat e huaja së bashku më
OJQ-të lokale publikojnë grante për të
përkrahur punësimim.
Por, nuk ka ndonjë institucion përkatës që ofron
ndihmë në themelimin e bizneseve.

Credit: IOM SI Program / 2017



Organizata Nderkombëtare, Jo-qeveritare dhe Humanitare

UNDP – United Nation Development Program

Zagrebi St. No. 58, 10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0) 38 249066

Email:  registry.ks@undp.org

Internet: http://www.ks.undp.org

GIZ KOSOVO

Rr. Anton Çetta Nr. 1, 10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0) 38 233 002 100

Email: giz-kosovo-buero@giz.de

Internet: www.giz.de/en/worldwide

ëorld Bank Kosovo

Str “Lidhja e Pejes” 177, 

Tel.: +383 (0)38 22 4454 1100

Email: wbg-kosovo@ëorldbank.org

Internet: www.worldbank.org

URA 2 – BRUEKE 2

Mark Isaku Nr. 24, 10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: 3383 (0) 3823 3002 100

Email: ura.kosovo@bamf.bund.de 

Internet: www.bamf.de

CARITAS KOSOVO

Str. Rexhep Bislimi 70000, Ferizaj, Kosovo 

Tel.: +383 (0)290 328 110 

Internet: www.caritaskosova.org

AWO Nürnberg

Address Line 1: Perandori Dioklician Nr. 14 10000 

Prishtina, Kosovo 

Address Line 2: Gartenstraße 9 90443 Nürnberg,

Deutschland 

Tel.:  +383 (0) 292 3067

Internet: www.awo-nuernberg.de/en/migration-and-

integration/the-kosovo-project/

UNHCR

Address: Lorenc Antoni Str. no 26, Pejton, 10000 Pristina

Tel.: +383 (0) 38 241 509

Email: halilis@unhcr.org

Internet: www.unhcr.org

DIAKONIE KOSOVO

Address “Te Rampa” 41000, Mitrovica, Kosovo

Tel.: +383 (0)28 535 302

Email: info@diakoniekosova.org 

Internet: www.diakoniekosova.org

NëNA TEREZE

Address: St. Mujë Krasniqi" pn Ulpiana U1/1, Pristina 10000

Tel.: +383 (0)38 542864

Email: ntereze@yahoo.com

Internet: https://www.facebook.com/ShoqataNenaTereze

KRYQI I KUQ I KOSOVëS

Address: Rr. Tirana nr 27 A, 10000, Prishtina

Tel.: +383 (0) 38 221 427

Email:I nfo@redcross-ks.org

Internet: http://redcross-ks.org
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VIII. Informata të kontakteve dhe vegza të dobishme (1/4)

https://www.facebook.com/ShoqataNenaTereze


Institucionet relevante (zyrat e punësimit, sigurimi pensional/invalidor etj.)

Departmenti i Reintegrimti I Ministrisë së Punëve

të Brendëshme

Adresa: Str. "Luan Haradinaj" p.n. Prishtinë

Tel.: +383 (0) 38 521 266

Internet: www.mpb-ks.org

Agjensioni i Punësimit

Adresa: Str. “UÇK” nr.1 10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 213 022, centrex: 200 26 084

Internet: http://mpms.rks-gov.net

Qëndra e Punësimit Prishtinë

Adresa: Str “Tirana”, 41000, Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0)38 243 427

Internet: http://mpms.rks-gov.net

Departmenti i Trajnimeve Profesionale

Adresa: Str. “UÇK” nr.1 10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 213 022, centrex: 200 26 084

Internet: http://mpms.rks-gov.net

Departmenti i Pensioneve i Ministrisë së Punës

Adresa: Str. “UÇK” nr.1 10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0)38 211-664

Email: bahri.xhaferi@rks-gov.net

Internet: http://mpms.rks-gov.net

Oda Ekonomike e Kosovës

Adresa: Str. Nenë Tereza No.20, 10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0) 38 224 299

Email: info@oek-kcc.org

Internet: http://oek-kcc.org
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VIII. Informata të kontakteve dhe vegza të dobishme (2/4)

Sherbimet për Asistim në Punësim, Strehim etj.

APPK

Adresa: Str. “Zenel Salihu”, nr. 4, 10000 Prishtina

Tel.: :+383 (0)38 24 34 74

Internet: http://appk.org

APK – Agjensioni i Pronave të Kosovës

Adresa: Perandori Justinian, st. no. 71, Qyteza Pejton,

Prishtine.

Tel.: +383 (0)38 249-918

Internet: www.kpaonline.org

GJIRAFA

Adresa: Ahmet Krasniqi, Veranda C2.7 Hyrja II, Lokali 7,

Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0) 44 991 206

Email: contact@gjirafa.com

Internet: https://gjirafa.com

Kosova Immobilien

Adresa: Str. Eqrem Qabej 13, 10000 Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0)38 248 165

Internet: www.kosova-immobilien.com

Kosova Estate

Adresa: Garibaldi 1/2 street, 10000, Pristina, Kosovo

Tel.: +383 (0)49 141 993

Email: contact@kosova-estate.com

Internet: http://kosova-estate.com

Portal Pune

Adresa: Str. "Ekrem Rexha" Arberia III C2.1, 10000

Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0) 49 606 610

Email: info@portalpune.com

Internet: https://www.portalpune.com

https://ëëë.portalpune.com/
https://ëëë.portalpune.com/


Institucione Mjeksore

QENDRA KLINIKE UNIVERSITARE E KOSOVëS

Adresa: Lagjia e Spitalit, Prishtinë 10000, Kosovë

Tel.: +383 (0)38 500 600

Email: info@shskuk.org 

Internet: http://shskuk.org/

SPITALI REGJIONAL MITROVICë

Adresa: Lagjja Bair, 40000, Mitorvica, Kosovs

Tel.: +383 (0)43 997 788

Email: info@spitali-mitrovice.com 

Internet: http://spitali-mitrovice.com

SPITALI REGJIONAL PEJë

AdresA: “Mother Theresa”, 30000, Peja, Kosovo

Tel.: +383 (0)49 930 254 

Internet:: www.spitali-peje.com  

SPITALI REGJIONAL PRIZREN

Adresa

Tel.: + 383 (0) 29 243 134

Email: spitali.prizren.dr.avdaj@hotmail.com

Internet: http://spitali-prizren.com

SPITALI REGJIONAL GJAKOVE

Addresa: “Isa Grezda”, 50000, Gjakova, Kosovo

Tel.: +381 (0)390 320 021

Email: info@spitali-gjakove.com 

Internet:: http://spitali-gjakove.com 

SPITALI REGJIONAL FERIZAJ

Adresa: Ferizaj Centre, 70000, Kosovo

Tel.: +383 (0)290 321 262

Internet:: http://shskuk.org/spitali-i-pergjithshem-ne-ferizaj

SPITALI REGJIONAL GJILAN

Adresa: Gjilan Center, 60000 Gjilan, Kosovo

Tel.: +383 (0)280 321 111

Internet: http://shskuk.org/spitali-i-pergjithshem-ne-gjilan

SPITALI REGJIONAL VUSHTRRI

Addres

Tel.: +383 (0)28 572 110

Email: spitali_sheikhzayed@hotmail.com

Internet: http://shskuk.org/spitali-i-pergjithshem-ne-vushtrri

AMERICAN HOSPITAL IN PRISHTINA

Address: Str “Shkupi” 25, 10000, Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0)38 221 661

Email: info-ks@spitaliamerikan.com

Internet: http://ks.spitaliamerikan.com

REZONANCA

Address: Peyton city, Adrian Krasniqi Nr.3, 10000 Pristina 

Tel.: +383 (0)38-243-801

Email:  rezonanca_pejton@hotmail.com

Internet:  www.rezonanca-ks.com 

EUROMED

Address: Mother Teresa Nr 158, 12000 Fushe Kosove

Tel.: +383 (0)38 534 072 

Email:  recepcionieuromed@hotmail.com

Internet:  www.klinikaeuromed.com

KAVAJA HOSPITAL

Address: Magjistralja Prishtine-Ferizaj, 10000, Prishtina, 

Kosovo

Tel.: +383 (0)38 60 60 62

Email:  kavajahospital@gmail.com

Internet: http://kavajahospital.com/index
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VIII. Informata të kontakteve dhe vegza të dobishme (3/4)

http://kavajahospital.com/index


Për më shumë informata ju lutëmi vizitoni portalin mbi kthimin vullnetar dhe 

reintegrimin ReturningfromGermany: 

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/Kosovo

Kontakte tjera (OJQ të ndryshme)

PVPT/MVPT CENTRE

Adresa;  Pejton Place, Prishtina 10000, Kosovo

Tel.: +383 (0) 38 609 140

Email: pvpt.ngo@gmail.com

Internet: http://pvptcenter.net

Kosovo ëomen’s Netëork

Adresa: Feriz Blakçori Str., 2nd Floor, No. 8, 10000 

Prishtina, Kosovo

Tel.: +383 (0) 38 245 850

Internet: http://www.ëomensnetëork.org

TERRE DES HOMMES

Adresa: Str “Rrustem Statovci” 11/2, Prishtina 10000, 

Kosovo

Tel.:  + 383 (0)38 244 574

Internet: http://www.tdh.ch

FINCA

Adresa: Robert Doll Nr.112, Prishtina 10000, Kosovo

Tel.: +383 (0)38 609 721

Email: info@fincakosovo.org

Internet: http://kosovo.finca.org

VIII. Informata të kontakteve dhe vegza të dobishme (4/4)

https://www.returningfromgermany.de/en/countries/Kosovo

